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Lähete 

Kuvantamistutkimukseen tulee olla lääkärin arvioon perustuva lähete (ks. HUS 

Kuvantamisen tutkimuksiin lähettäminen).  

Ajanvaraus 

Läpivalaisututkimuksiin ja radiologisiin toimenpiteisiin on ajanvaraus. Jos on kyseessä 

tutkimus, joka edellyttää suoliston tyhjennystä tai paastoa ennen tutkimusta, suositellaan 

varaamaan diabetespotilaalle mahdollisimman varhainen aamuaika tutkimukseen.  

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/hus_kuvantamisen_tutkimuksiin_lahettaminen.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/hus_kuvantamisen_tutkimuksiin_lahettaminen.pdf
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Röntgenlausunto ja kuvat 

Lähettävä yksikkö saa lausunnon tutkimuksista. Hoitava lääkäri kertoo tutkimustuloksen 

potilaalle ja huolehtii jatkohoidon. Tutkimus on digitaalisessa kuva-arkistossa, ellei 

palvelusopimuksessa ole toisin sovittu. 

Erityistä huomioon otettavaa röntgenin yleisohjeiden lisäksi 

 Raskauden mahdollisuus on poissuljettava ennen tutkimusta. 

 Potilaan tullessa tutkimukseen tai toimenpiteeseen, jossa käytetään jodivarjoainetta, 

tulee lähetteessä ilmetä, jos potilas on mahdollisesti allerginen jodivarjoaineelle. 

Jodivarjoaineallergiselle potilaalle tulee harkita korvaavia tutkimusmenetelmiä ja 

anamneesi on tarkennettava. Tarvittaessa otetaan yhteys röntgeniin tutkimusta 

suunniteltaessa. 

Tutkimusjärjestys saman alueen tutkimuksissa 

 Natiivina eli ilman varjoainetta suoritettavat tutkimukset tehdään ennen sellaisia 

tutkimuksia, joissa käytetään varjoainetta.  

 Jodivarjoaineella tehtävät tutkimukset kuten tietokonetomografia, urografia ja 

uretrocystografia tai jodivarjoaineella tehtävät suolistotutkimukset sekä radiologiset 

toimenpiteet tehdään ennen bariumpitoisella varjoaineella, kuten kolongrafia, tehtäviä 

tutkimuksia.  

 Varjoaineiden käyttö röntgentutkimuksissa aikuispotilailla (HUS Kuvantamisen 

menettelyohje) sisältää tietoa jodi- ja magneettivarjoaineiden käytöstä 

röntgentutkimuksissa. 

Tutkimusluettelo 

Aneurysmaattisen luukystan skleroterapia 

 Toimenpide tehdään Töölön sairaalan röntgenissä ortopediseltä vuodeosastolta käsin. 

Toimenpideaika sovitaan röntgenosaston kanssa. Toimenpide tehdään vain virka-aikana 

läpivalaisu- tai tietokonetomografiaohjauksessa. 

 2 viikkoa tuoreemmat P-APTT, P-TT ja B-PVK vastaukset. Edeltävänä päivänä natiivi-, 

TT- ja/tai magneettikuvaus. 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/varjoaineet_rontgentutkimuksissa_aikuispotilailla.pdf
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 Jälkihoitona 1–3 tuntia vuodeosastolla, sen jälkeen tunnin ajan liikkeellä raajan kipua ja 

turvotusta seuraten. Tämän jälkeen voi kotiutua. 

Antegradinen pyelografia (virtsateiden varjoainetutkimus katetrin kautta) 

 Ei esivalmisteluja, jos potilaalla on pyelostomiakatetri. Muussa tapauksessa 

esivalmistelut kuten ohjeessa Pyelostomiakatetrin laitto tai vaihto 

 Katso kyseisen tutkimuksen potilasohje Virtsateiden varjoainetutkimus katetrin kautta. 

Cavernosografia (Peniksen paisuvaiskudoksen varjoainetutkimus) 

 Tehdään yleensä UÄ-tutkimuksena  

 Harkinnanvaraisesti voidaan tehdä läpivalaisussa varjoainetutkimus, mutta sen 

tarpeellisuudesta neuvoteltava röntgenin henkilökunnan kanssa ja se tehdään usein 

angiografiana. 

 Tutkimuksesta ei ole yleistä potilasohjetta. Tutkimukset tehdään ns. räätälöidysti 

potilaskohtaisen ongelman mukaisesti. 

Defekografia 

 Defekografiat tehdään yleensä magneettitutkimuksina. Jos magneettitutkimusta ei voi 

tehdä, tutkimus voidaan perustelluista syistä tehdä läpivalaisututkimuksena. Lisätietoa 

röntgenistä. 

 Ei esivalmisteluja. 

 Katso kyseisen tutkimuksen potilasohje. Ulostamistapahtuman magneettitutkimus 

Ulostustapahtuman varjoainetutkimus, Hyvinkäällä tehtäviin läpivalaisututkimuksiin 

Ulostustapahtuman varjoainetutkimus Hyvinkään sairaalassa. 

Esofagus ja hypofarynx (Ruokatorven ja nielun varjoainekuvaus) 

 Katso kyseisen tutkimuksen potilasohje Ruokatorven ja nielun varjoainekuvaus. 

Kolangiografia 

 Ei esivalmisteluja. 

 Ei erillistä potilasohjetta. Sappiteihin asetetun katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta 

ja kuvataan sappiteitä. 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/pyelostomiakatetrin_laitto_tai_vaihto.pdf
https://hussote.sharepoint.com/sites/10058/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/L%C3%A4%C3%A4kkeet%20ja%20kontrastiaineet/Varjoaineet%20r%C3%B6ntgentutkimuksissa%20aikuispotilailla.pdf?csf=1&e=rEAb5W
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Magneettikuvaus/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FMagneettikuvaus%2FUlostamistapahtuman%20magneettitutkimus%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FMagneettikuvaus
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide%2FUlostustapahtuman%20varjoainetutkimus%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide
https://www.hus.fi/sairaanhoito/kuvantaminen-ja-fysiologia/Potilasohjeet%20%20Lpivalaisututkimukset/Ulostustapahtuman%20varjoainetutkimus%20Hyvink%C3%A4%C3%A4n%20sairaalassa.pdf
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide%2FRuokatorven%20ja%20nielun%20varjoainekuvaus%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide
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Kolongrafia 

 Tehdään tietokonetomografiatutkimuksena. 

 Kts. tietokonetomografian potilasohje  

 Paksusuolen tietokonetomografiatutkimus 
 Paksusuolen tietokonetomografiatutkimus jodiyliherkille 

Nasojejunaaliletjun asetus (Lääkekatetrin asennus ohutsuoleen) 

 Lääkekatetrin asennus -lääkekokeilua varten valmisteasiantuntijan kanssa. 

 Potilaan tulee olla syömättä 4 h tuntia ennen toimenpidettä. Lääkkeet saa ottaa 

normaalisti.  

 Ei erillistä potilasohjetta. 

Paksusuolen läpikulun tutkimus, kolon transit 

 Katso kyseisten tutkimusten potilasohje Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus 
Medifactia-kapseleilla. 

 Merkkirinkulat annetaan potilaalle joko lähettävästä yksiköstä tai hän noutaa ne 

sovitulta röntgenosastolta. 

Passage, ohutsuoli juotto  

 Katso kyseisten tutkimusten potilasohje Ohutsuolen varjoainekuvaus. Ohje sisältää 

dieettiohjeen. 

PTC (Perkutaaninen transhepaattinen cholangiografia) 

PTCD (Perkutaaninen transhepaattinen cholangiodrenaasi) 

Sappitiestentin tai stenttigraftin asennus 

 PTC:ssä kuvataan sappiteitä ihon läpi laitettavalla katetrilla. PTCD:ssä laitetaan ihon läpi 

katetri sappiteihin sappitietukoksen hoitamiseksi. Tutkimuksia/toimenpiteitä tehdään 

Meilahdessa. Meilahden ajanvaraus tehdään puhelimitse, puh. 09 47172498, Tutkimus 

tehdään aina anestesiassa, jos ei ole kyseessä siirremaksa. Anestesian tarpeen 

määrittelee toimenpiteen tekevä lääkäri. Anestesian tilaamisesta huolehtii lähettävä 

yksikkö. Mikäli potilas tulee ulkopuolisesta yksiköstä, on lähettävän yksikön 

huolehdittava potilaalle osastopaikka Meilahdesta toimenpidettä varten. 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Tietokonetomografia/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FTietokonetomografia%2FPaksusuolen%20tietokonetomografiatutkimus%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FTietokonetomografia
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Tietokonetomografia/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FTietokonetomografia%2FPaksusuolen%20tietokonetomografiatutkimus%20jodiyliherkille%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FTietokonetomografia
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide%2FRuoansulatuskanavan%20l%C3%A4pikulun%20tutkimus%20Medifactia%2Dkapseleilla%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide%2FRuoansulatuskanavan%20l%C3%A4pikulun%20tutkimus%20Medifactia%2Dkapseleilla%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide
https://hussote.sharepoint.com/sites/11269/Lpivalaisu%20ja%20toimenpide/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide%2FOhutsuolen%20varjoainekuvaus%2Epdf&parent=%2Fsites%2F11269%2FLpivalaisu%20ja%20toimenpide
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 Antikoagulaatiolääkitys tauotetaan. Tauotuksesta huolehtii potilasta hoitava lääkäri. 

Tarvittaessa katso ohje Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen 

radiologista toimenpidettä. 

 Verikokeiden P-APTT, P-TT, B-PVKT, P-Bil, P-GFR, P-Na, P-K, P-CRP, P-Krea sekä 

veriryhmä ja B-SOPnäyt otettuina. Vuotoarvot maks. 3 vrk vanhat, SOPnäyt maks. 5 vrk 

vanha. 

 Potilaan tulee olla ravinnotta ennen toimenpidettä, lääkärin määräämät lääkkeet saa 

ottaa normaalisti. Tablettihoitoinen diabeetikko ottaa sokeritaudin hoitoon tarkoitetut 

lääkkeet vasta tutkimuksen jälkeen. Insuliinihoitoisen diabeetikon insuliiniannosta 

vähennetään tutkimusta edeltävästi, sen toteuttamista antaa ohjeet lähettävä yksikkö. 

 Laajakirjoinen antibiootti tulee olla tiputettuna ennen toimenpidettä: (noin tuntia 

ennen):  

 piperasilliini/tatsobaktaami 4 gr iv, (penisilliiniallergikoille keftriaksoni, esim. 

Rocephalin® 2 gr iv) 

 Jälkihoitona vuodelepo 2–6 tuntia röntgenin ohjeen mukaan, yleistilan seuranta sekä 

RR- ja pulssikontrolli. Illalla B-PVKT kontrolli ja toimenpidettä seuraavana päivänä 

verinäytteet B-PVKT, PCRP, P-Bil. 

 Huomio: Potilaalle laitettua sappitiedreeniä huuhdellaan toimenpiteen tehneen lääkärin 

antaman hoito-ohjeen mukaisesti. 

 Toimenpiteelle ei ole potilasohjetta. PTC-katetrin kotihoito-ohje kts. PTC-katetrin 
kotihoito-ohje.  

Pyelostomia- eli nefrostomiakatetrin laitto tai vaihto 

 Ks. ohje Pyelostomiakatetrin laitto tai vaihto.  

Retrogradinen pyelografia 

 Ei erillistä potilasohjetta.  

 Ei esivalmisteluja röntgenosaston puolelta. Urologi on asettanut leikkaussalissa skopian 

avulla virtsaputken kautta katetrin virtsateihin. Röntgenissä katetrin kautta ruiskutetaan 

varjoainetta ja kuvataan virtsateitä. Lähetteestä tulee ilmetä, pitääkö katetrit jättää 

paikoilleen tutkimuksen jälkeen.  

Sialografia 

 Ei esivalmisteluja. Tehdään TT-tutkimuksena.  

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/suositus_veren_hyytymisen_ja_vuotoriskin_arvioinnista_ennen_radiologista_toimenpidetta.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/suositus_veren_hyytymisen_ja_vuotoriskin_arvioinnista_ennen_radiologista_toimenpidetta.pdf
https://www.hus.fi/sairaanhoito/kuvantaminen-ja-fysiologia/Potilasohjeet%20%20Lpivalaisututkimukset/PTC-%20katetrin%20kotihoito-ohje.pdf
https://www.hus.fi/sairaanhoito/kuvantaminen-ja-fysiologia/Potilasohjeet%20%20Lpivalaisututkimukset/PTC-%20katetrin%20kotihoito-ohje.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/pyelostomiakatetrin_laitto_tai_vaihto.pdf
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 Akuutin sylkirauhastulehduksen aikana tutkimusta ei tehdä. 

Ureterstentin laitto 

 Toimenpiteessä potilaalle asennetaan stentti virtsanjohtimeen läpivalaisuohjauksessa. 

Toimenpiteitä tehdään Meilahdessa ja Peijaksessa. Toimenpide vaatii ajanvarauksen ja 

ajankohdasta sovittava röntgenin kanssa. 

 Kts. Pyelostomiakatetrin laitto tai vaihto. 

 Jotta toimenpide voidaan tehdä varmista potilaan vuotoarvot (P-TT tai P-INR ja B-Trom) 

kts Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologista 

toimenpidettä. 

 Antikoagulaatiolääkitys tauotetaan. Tauotuksesta huolehtii potilasta hoitava lääkäri, 

tarvittaessa kts. Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologista 

toimenpidettä. 

 Potilan tulee olla ravinnotta ennen toimenpidettä. Lääkärin määräämät lääkkeet saa 

ottaa normaalisti. 

 Diabetekseen määrätyt tablettilääkkeet potilas ottaa vasta tutkimuksen jälkeen. 

Insuliinihoitoisen diabeetikon insuliiniannosta vähennetään tutkimusta edeltävästi, sen 

toteuttamista antaa ohjeet lähettävä yksikkö.  

 Potilaan esilääkityksen ajankohta ilmoitetaan röntgenistä 

 Esilääkitys: diatsepaami 5-10 mg p.o. tarvittaessa 

 Toimenpiteet tehdään antibioottiprofylaksiassa. Laajakirjoinen antibiootti, esimerkiksi 

levofloksasiini 500 mg p.o. 1 h ennen toimenpidettä. Tarkemmat antibioottiprofylaksia-

ohjeet: Antibioottiprofylaksia urologiassa, ohjeet lähettävälle yksikölle Intranet. 

 Potilaalla tulee olla laskimokanyyli röntgeniin saavuttaessa. 

 Potilas kuljetetaan toimenpiteeseen vuoteella. 

 Jälkihoito: Potilas on vuodelevossa toimenpiteen jälkeen radiologin antaman ohjeen 

mukaan, yleensä 4-6 h. Vuodelepo, verenpaineen ja pulssin seuranta mukana tulevan 

ohjeen mukaan. Jos virtsa on veristä toimenpiteen jälkeen, huuhdellaan sitä radiologin 

ohjeen mukaan, esim. 0,9 % NaCl:llä 5-10 ml 2 tunnin välein, kunnes virtsa on kirkasta. 

Huom! ruiskutus vain sisäänpäin. 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/angiografia_ja_lapivalaisututkimukset_seka_toimenpiteet/pyelostomiakatetrin_laitto_tai_vaihto.pdf
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Angiografia- ja läpivalaisututkimukset sekä –toimenpiteet   

Uretrokystografia, (Virtsarakon ja virtsaputken varjoainetutkimus) 

 Ei esivalmisteluja. 

 Katso kyseisen tutkimuksen potilasohje Virtsarakon ja virtsaputken varjoainetutkimus, 

yhteinen ohje nais- ja miespotilaille. 

 Ennen tutkimusta ei tarvitse ottaa rutiinisti PLV-näytettä. 

Urografia 

 Tutkimus tehdään TT-tutkimuksena. 

Ventrikkeli 

 Potilaan on oltava syömättä 6 tuntia tutkimusta edeltävästi. Lääkkeet saa ottaa 

normaalisti pienen vesimäärän kanssa  

 Ei ensisijainen tutkimusmenetelmä. Lisätietoja röntgenin henkilökunnalta.  

 Ei potilasohjetta. 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan. 
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